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ZUIENKERKE / JABBEKE
Polderhart neemt afscheid
van busbegeleidster Corry
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ZIJ GINGEN
VAN ONS HEEN

Gilbert
Vandendriessche

06/06/1930 – 28/09/2020

ZIJ KOMEN ERBIJ

VARSENARE Gilbert Vandendries-

sche is thuis in Varsenare overleden.
Hij werd geboren in Brugge en is 90
jaar geworden. Gilbert is de echtgenoot van Denise Geldhof en de
vader van Chris Vandendriessche en
Arianne Cluydts. Zijn kleindochter
Gaëlle Vandendriessche en vriend
Ruben Desmet delen in het verdriet.
De uitvaart was op zaterdag 3 oktober. (Uitvaart Tavernier/BC)

12/10/1967 – 03/10/2020
VARSENARE Hilde Verhaeghe is
overleden in Brugge. Zij werd er ook
geboren en zou 53 jaar worden. Hilde
is de echtgenote van Dirk Pilaert en
de mama van Larisa Pilaert en vriend
Tim Vandaele. De uitvaart is in beperkte kring. (Uitvaart Tavernier/BC)

Georgette Taffeiren
17/01/1932 – 05/10/2020

JABBEKE Georgette Taffeiren is

overleden in AZ Sint-Jan in Brugge.
Zij werd geboren in Varsenare en is
88 jaar geworden. Georgette was de
weduwe van André Dewulf. Hij overleed in 2008. Ze is de mama van
Annie Dewulf en Rudy Borra en van
Ronny Dewulf en Marleen Buffel. Haar
kleinkinderen Annelies Borra en
Dimitri Descamps, Dimitri Dewulf en
Charlotte De Bruyne delen in het
verdriet, net als achterkleindochter
Eline. De uitvaartdienst is in beperkte
kring. (Uitvaart Tavernier/BC)

Yvan Gevaert

27/12/1950 – 03/10/2020
JABBEKE Yvan Gevaert is overleden
in Brugge. Hij werd er ook geboren
en is 69 jaar geworden. Yvan is de
echtgenoot van Marianne Van Damme en de papa van Sheila Gevaert en
David Meeuws, Yves Gevaert en Tine
Provoost. Zijn kleinkinderen Milan en
Zara Meeuws, Romy en Cois Gevaert
delen in het verdriet. De uitvaart is in
beperkte kring. (Uitvaart Tavernier/BC)

“Vier dagen per week reed ik telkens na schooltijd mee met onze
gemeentelijke schoolbus om de
leerlingen naar huis te brengen in
Zuienkerke en deelgemeenten.
Zowel kleuters als leerlingen tot
het zesde leerjaar rijden mee met
die bus. We rijden onder meer
naar Meetkerke, Nieuwmunster
en Houtave. De kinderen worden
veilig aan huis afgezet.”
“Onderweg heb ik steeds heel wat
contact gehad met de kinderen.
Ze vertelden dan over hun
schooldag, wat ze allemaal geleerd hadden en ook wat ze beleefd hadden op school. Toen de
kinderen mijn afscheid vernomen
vonden ze het bijzonder jammer.”
“Ik zal nu vervangen worden door

juf Christel, de mama van Dries,
die ook op vrijwillige basis de bus
zal begeleiden” vertelt Corry Verscheure.
De kinderen die over de middag
op school blijven eten, zullen
Corry wel nog zien want over de
middag blijft ze de refterdienst
verzorgen.

WEL NOG REFTERDIENST
“In de voormiddag poets ik in het
gemeentehuis van Zuienkerke en
daarna trek ik telkens rond half
twaalf naar school voor de refterdienst. Ook dat doe ik intussen al
acht jaar. Ik ben er in oktober
2012 gestart. Ook daar heb ik heel
wat contact met de kinderen. Je
weet snel wie wat lust en niet lust.
De kinderen hebben veel respect

Corry Verscheure bij de schoolbus
waarop ze acht jaar lang leerlingen
begeleidde. (foto SR)

en zijn steeds vriendelijk. De tijd
gaat snel en ik zie de kinderen
telkens opgroeien. Na het lagere
vertrekken ze hier dan naar de
grote school” vertelt Corry.
Corry heeft het hart op de juiste
plaats. Ze werkt al jaren als vrijwilligster voor de vzw Glek nadat
ze samen met Charlotte Govaert
haakles volgde. Ze helpt bij het
haken van tal van figuren die via
de webshop van Glek verkocht
worden maar ook te koop zijn in
de pop-up store in The Box in de
Academiestraat in Brugge tijdens
het weekend van 14 en 15 november.
Met de opbrengst organiseren
Charlotte en Benny van de vzw
Glek uit Zuienkerke events voor
geplaatste kinderen en jongeren.
Recent organiseerden ze nog coronaveilige luchtballonvaarten.
Eerder trokken ze al naar pretparken, een subtropisch zwembad
en de bioscoop waar ze de acteurs
konden ontmoeten van de Buurtpolitie. (SR)

400 bezwaarschriften tegen hoogbouw Aveve
VARSENARE Op de huidige locatie van Aveve Varsenare zijn er
plannen voor een meergezinswoning van vier bouwlagen met 32
appartementen. Het dossier doet
denken aan het andere afgeketste
complex ‘t Schaekhof in de Oude
Dorpsweg. Ook toen deed Leefbaar Varsenare de burger massaal
protesteren tegen de bouwplannen.
Woensdag gaf het bewonerscollectief 400 bezwaarschriften af tegen de komst van hoogbouw in
het dorp. “Het gaat hierbij om een
soortgelijk dossier als bij het
Schaeckhof, waar men probeert
elke vierkante centimeter vol te
bouwen, en géén oog meer heeft
voor de context”, zeggen Andy De
Brabander en Servaas Sierens van

Milio
ZERKEGEM Milio is het zoontje van

Vicky Dekien en Adriano Garlisi uit de
Mosselstraat in Zerkegem. Hij werd
op dinsdag 29 september in de
Torhoutse kraamafdeling AZ Delta
campus Rembert geboren. (foto JS)

Twee autodieven op
heterdaad betrapt
ZUIENKERKE In de wijk Molenwal heeft een bewoner zondag 4
oktober rond 5.45 uur twee dieven betrapt op de oprit van zijn
woning. Het duo was er al in geslaagd de auto te openen en zat
klaar in de wagen om ermee aan
de haal te gaan.
Maar dat was buiten de eigenaar
gerekend, die zonder aarzelen de
man die had plaatsgenomen aan
de bestuurderszijde uit de wagen
trok en hem in bedwang hield tot
de komst van de politie, die ondertussen verwittigd was door andere wijkbewoners. De tweede
man die in het voertuig zat, had
het op een lopen gezet. Met inzet
van een patrouillehond kon ook
die tweede verdachte door de politie opgepakt worden.
De politie was al een tijdje op
zoek naar de twee verdachten, die
mogelijk in aanmerking komen
voor nog andere feiten. Het duo is
door de onderzoeksrechter aangehouden en in afwachting van
het verdere onderzoek opgesloten
in de gevangenis in Brugge. (red)

UITVAARTVERZORGING
Andy De Brabander en Servaas Sierens van Leefbaar Varsenare gaven
400 bezwaarschriften af op het gemeentehuis. (foto Davy Coghe)

Leefbaar Varsenare. “Het project
omvat een mastodont van een gebouw dat ruimtelijk totaal niet op
deze site in de dorpskern – rechtover de kerk – past. Het betreft
hier vier bouwlagen of 12,1 meter

hoog, met een gevelbreedte van
32,2 meter in de Oude Dorpsweg.” Een goed beleid rond ruimtelijke ordening zou niet mogen
afhankelijk zijn van een waakzaam burgercollectief. (PA)
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Hilde Verhaeghe

ZUIENKERKE Het was een emotioneel afscheid voor
juf Corry Verscheure toen ze door de directrice van
de gemeentelijke school Polderhart in Zuienkerke in
de bloemetjes gezet werd. Acht jaar lang heeft Corry
vier avonden per week op totaal vrijwillige basis voor
begeleiding gezorgd op de schoolbus.

www.uitvaart-tavernier.be

